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1 BAKGRUNN  

Sparebanken Sørs misjon er å «Skape bærekraftig vekst og utvikling for landsdelen». 
 
Arbeidet med bærekraft (ESG - Environmental, Social and Governance) omfatter klima og natur, sosiale 
forhold og virksomhetsstyring, og er en naturlig videreutvikling av den rollen banken har spilt gjennom snart 
200 år. For Sparebanken Sør innebærer ansvaret for bærekraftig utvikling at banken skal bidra til positiv 
utvikling innenfor ESG, samt ivareta bankens samfunnsansvar i områder der banken har sin virksomhet. 
Arbeidet med bærekraft skal styrke konkurransekraft og redusere bankens ESG-risiko. Banken skal som 
arbeidsgiver, investor, långiver og leverandør av finansielle produkter og tjenester bidra til bærekraftig vekst 
gjennom å forsterke positive og redusere negative påvirkninger på mennesker, samfunn, klima og natur. 
 
Klimaendringer og miljøutfordringer utgjør en stor risiko for samfunnet.  Bankens forretningsvirksomhet vil 
både i et kort- og langsiktig perspektiv bli påvirket av endringer i klima og natur. Dette representerer en 
risiko for banken, men også en mulighet til endring, omstilling og utvikling av nye forretningsområder. 
Sparebanken Sør har både en intern og ekstern tilnærming til klima- og naturutfordringene.  Internt skal 
banken redusere egen negativ påvirkning på klima- og naturutfordringene. Eksternt skal banken arbeide 
aktivt for å bidra til at kunders- og leverandørers negative påvirkning på klima- og naturutfordringene 
reduseres. 
 
FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe 
klimaendringene. Sammen med Parisavtalen, og den kommende Naturavtalen,  er dette verdens felles 
veikart for å redusere de globale klimagass-utslippene og sikre naturressurser og biologisk mangfold. 
 
Sparebanken Sør har gjennom UN Global Compact og UNEP Principles for Responsible Banking, forpliktet 
seg til å støtte et «føre-var-prinsipp» knyttet til utfordringer med klima og natur.  
 

2 FORMÅL 

Formål med denne policyen er å oppfylle mål til klima og natur slik de fremkommer i bankens strategi, FNs 
bærekraftsmål og i Parisavtalen.  
 
Policyen skal sørge for at banken har tydelige prinsipper og retningslinjer som viser hvilke krav og 
forventninger banken har til egen virksomhet, våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere mht klima- 
og naturrelaterte utfordringer.  
 
Målsettingen er å legge til rette for å redusere klimautslipp og negative påvirkninger på natur.  
 

3 MÅLGRUPPE  

Målgruppen for denne policy er konsernet Sparebanken Sør, bankens kunder, leverandører og 
samarbeidspartnere.  
 

4 RAMMEBETINGELSER 

4.1 Lover og retningslinjer 

Sparebanken Sør forplikter seg til å følge all lovgivning som er relevant for bankens virksomhet. Det 
vektlegges også at selskaper banken er involvert i, utfører sin virksomhet i tråd med bankens policy og 
relevant lovgivning.  

https://www.spv.no/om-oss/bærekraft/globalt-ansvar
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Følgende lover og konvensjoner er relevante: 

• FNs konvensjon om klimaendringer 

• FNs konvensjon om biologisk mangfold 

• Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rammeverk for klimarisiko 

• Finanstilsynets moduler for risikobasert tilsyn 
 

4.2 Styringsdokumenter 

• Risiko- og kapitalstrategi 

• Strategi bærekraft 
 

4.3 Prinsipper 

Sparebanken sør har definert de største risikoområder ift klima og natur som: 

• risiko for vesentlige klimautslipp 

• risiko for vesentlig reduksjon i biologisk mangfold 

• risiko for bruk av natur og sårbare arealer 

• risiko for vesentlig bruk av sårbare naturresurser 
 

Sparebanken Sør vil arbeide for å: 

• redusere klimautslipp og mer effektiv bruk av naturressurser i egen virksomhet, hos kunder, 
leverandører og samarbeidspartnere i tråd med Parisavtalen 

• redusere negative påvirkninger på natur fra egen virksomhet, hos kunder, leverandører og 
samarbeidspartnere 

• ta hensyn til klima- og naturrelaterte utfordringer i strategi, virksomhetsstyring, risikostyring, 
oppfølging og rapportering 

• være åpne om, risiko og muligheter knyttet til klima og natur 

• løpende måle utvikling av klimautslipp, rapportere og håndtere risiko og muligheter knyttet til klima 
og natur 

• bidra til kompetanseheving om klima og natur i egen virksomhet samt hos kunder, leverandører og 
samarbeidspartnere 

• kommunisere og samarbeide med interessenter for å oppfylle mål til klima og natur slik de 
fremkommer i Parisavtalen og i FNs bærekraftsmål. 

  

4.4 Forpliktelser 

Sparebanken Sør har sluttet seg til nasjonale og globale organisasjoner som arbeider for bærekraftig 
utvikling. Det er en forutsetning at kunder, leverandører og samarbeidspartnere også vektlegger disse 
organisasjoners mål og prinsipper i sin forretningsvirksomhet. 
 
FN Global Compact 
Sparebanken Sør har tilsluttet seg FNs Global Compact 10 prinsipper, hvor følgende prinsipper er sentrale 
når det gjelder klima og miljø: 

• Prinsipp 7: Vi skal støtte en «føre var» tilnærming til miljøutfordringer. 

• Prinsipp 8: Vi skal ta initiativ og fremme økt miljøansvar. 

• Prinsipp 9: Vi skal oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi. 
 
UNEP Principles for Responsible Banking (PRB) 
Sparebanken Sør har tilsluttet seg FNs miljøprogram, UNEP Prinsipales for Responsible Banking (PRB), hvor 
følgende prinsipper er sentrale når det gjelder klima og natur: 



 

Strategi Bærekraftig utvikling   Side 5 av 9 
 

• Prinsipp 2: Vi vil kontinuerlig øke den positive påvirkningen og redusere den negative påvirkningen 
og håndtere risikoen for mennesker og miljø som følger av våre aktiviteter, produkter og tjenester. 

• Prinsipp 3: Vi jobber med kundene våre på ansvarlig vis for å oppfordre til bærekraftig praksis og 
muliggjøre økonomiske aktiviteter som skaper økt velstand for dagens og fremtidige generasjoner. 

 
FNs miljøprogram har som mål å gjøre banknæringen i stand til å ta en lederrolle i å oppnå bærekraftsmålene 
og oppfylle Parisavtalen. 
 
UNEP Principles for Responsible Investment (PRI) 
Det legges til grunn at FNs prinsipper for ansvarlige investeringer skal være signert av bankens 
samarbeidspartner på verdipapirvirksomhet.  
 
FNs bærekraftsmål 
FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 2015 og er en global plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 
stoppe klimaendringene.  
 
Følgende bærekraftsmål er sentrale når det gjelder klima og natur: 

• SDG 11: Bærekraftige byer og samfunn 

• SDG 12: Ansvarlig forbruk og produksjon 

• SDG 13: Stoppe klimaendringer 

• SDG 14: Liv under vann 

• SDG 15: Liv på land 
 
Finans Norge Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen 
Finans Norge har utarbeidet et veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen med visjon om at 
finansnæringen i 2030 er lønnsom og bærekraftig. Sparebanken Sør integrerer disse prinsippene i sin 
forretningsvirksomhet, hvor følgende prinsipper er sentrale når det gjelder klima og natur: 
  

• Anvende digitaliseringskompetanse til å skalere markedet for klimasmarte løsninger. 

• Styrke klimakompetanse og kapasitet i finansnæringen. 

• Gjøre obligasjonsmarkedet grønnere. 

• Inkludere klima som en del av kredittprosessen. 

• Måle karbonrelatert kreditteksponering. 
 
Miljøfyrtårn 
Banken følger opp klima og natur gjennom et miljøledelsessystem, og er                                   
Miljøfyrtårnsertifisert etter hovedkontormodellen og de nye kriteriene for finansbransjen.  
 

TCFD (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures) – klimarapportering 

Sparebanken Sør rapporterer klimarelaterte risikoer og muligheter etter TCFD sine prinsipper,  
https://www.sor.no/globalassets/organisasjon/barekraft/2021-tcfd-rapport-sparebanken-sor.pdf 
 

TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) –rapportering natur 

Et rammeverk, TNFD, for rapportering av natur tilsvarende TCFD, for rapportering av klima er i prosess og 
vil trolig foreligge 2022/2023. Dette er et rammeverk som banken vil rapportere etter når det foreligger. 

 

PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials)                              

Sparebanken Sør ble i 2021 partner i PCAF. 

https://tnfd.global/
https://tnfd.global/
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PCAF er et globalt samarbeid mellom finansinstitusjoner som arbeider for å harmonisere vurderinger og 
opplysninger om klimagassutslipp finansiert av lån og investeringer. Gruppen er raskt voksende og består 
av et stort antall banker og investorer fra hele verden. 
 
EU taksonomi 
EU taksonomi og de seks miljømål, vil få stor positiv påvirkning på finansbransjens arbeid med klima og 
natur. 
 

4.5 Krav og forventninger til kunder, leverandører og samarbeidspartnere 

Sparebanken Sør legger til grunn at kunder, leverandører og samarbeidspartnere vektlegger å følge de 
forpliktelsene og prinsippene som gjelder for Sparebankens Sørs virksomhet når det gjelder klima og natur. 
Det forventes videre at disse i et eventuelt fravær av strengere lokal lovgivning, som et minimum respekterer 
og etterlever internasjonale standarder og prinsipper som redegjort for i det følgende. 
 
Sparebanken Sør forventer at selskaper som banken samhandler med: 

• respekterer og etterlever lover og retningslinjer og internasjonale konvensjoner i de land de 
opererer i  

• har et bevisst forhold til klimautslipp fra egen virksomhet og fra selskaper de samhandler med, og 
jobber målrettet med å redusere sin direkte og indirekte belastning på klima og miljø 

• har et bevisst forhold til naturrisiko og opptrer hensynsfullt med tanke på tap av naturressurser, 
biomangfold, økosystemer, kulturarv eller annen miljøskade og arbeider målrettet med å redusere 
sin direkte og indirekte belastning på miljøet 

• tar hensyn til klima- og miljøutfordringer i sin virksomhetsstyring, risikostyring og 
investeringsplanlegging 

• er åpne om, og rapporterer om risiko og muligheter knyttet til klima og natur. 

 

5 RETNINGSLINJER  

5.1 Generelt 

Klima og naturrelaterte utfordringer utgjør en stor risiko for samfunnet. Samtidig representerer disse 
utfordringer også muligheter. Bankens strategi, forretningsmodeller og finansielle utvikling påvirkes av både 
klima- og naturrelaterte risikoer og muligheter.  
I arbeidet hittil har det vært mest oppmerksomhet knyttet til klimarelaterte utfordringer. Utfordringer 
knyttet til tap av natur herunder biologisk mangfold, ressursforbruk mv, blir imidlertid stadig mer tydelig, og 
vil få mer oppmerksomhet fremover. En ny «Naturavtale», tilsvarende klimaets «Parisavtale», er i prosess og 
setter fokus på arbeidet med natur.  Arbeidet med et rammeverk for vurdering av naturisiko, Task Force on 
Nature-related Financial Disclousures (TNFD), tilsvarende Task Force on Climate-related Financial 
Disclousures (TCFD) som er rammeverk for vurdering av klimarisiko, vil trolig være klart i 2022 
 
Sparebanken Sørs tilnærming til klima og natur er todelt: 

• direkte påvirkning fra bankens egen virksomhet 

• indirekte påvirkning fra bankens forretningsområder. 
 
Påvirkningen handler om hvordan bankens forretningsvirksomhet blir påvirket av klima og natur, men også 
hvordan bankens forretningsvirksomhet påvirker klima og natur.  
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5.2 Påvirkning på klima og natur fra egen forretningsvirksomhet 

Bankens klimautslipp og negativ påvirkning på naturen fra egen virksomhet er svært begrenset. Klima- og 
naturrelaterte risikoer og muligheter kommer imidlertid til å påvirke bankens forretningsvirksomhet i stor 
grad.  
 
Viktigste tiltak for å følge opp negative påvirkninger på klima og natur fra egen virksomhet, er: 

• klima og natur gjennom et miljøledelsessystem 

• miljøfyrtårnsertifisert etter hovedkontormodellen og de nye kriteriene for finansbransjen 

• årlige klimaregnskap (GHG protokoll) 

• klimanøytral gjennom kjøp av godkjente klimakvoter 

• mål om reduksjon av klimareduksjon for å oppfylle mål i Parisavtalen 

• plan for reduksjon av klimautslipp for å oppfylle mål i Parisavtalen 

• kompetansebygging i egen organisasjon 

• implementert rammeverk for TCFD og TNFD. 
 

5.3 Påvirkning på klima og natur fra forretningsområdene 

Det er innenfor forretningsområdene at banken kan ha størst positiv påvirkning på klima og natur.  
 
De forretningsområder og aktiviteter som banken har størst mulighet for positiv påvirkning er å: 

• Utlån  : Øke andelen bærekraftige lån og redusere andel lån som har stor negativ   
påvirkning på klima og natur. Spesielt gjelder dette bedriftskunder.   

• Investering : Øke andelen investeringer i bærekraftige virksomheter (EU-taksonomi) og  
                                 redusere andelen investeringer i virksomheter med negativ påvirkning på klima   

  og natur. 

• Finansiering : Øke andelen bærekraftige obligasjoner. 

• Innkjøp  : Stille krav til bærekraft til våre leverandører. 
 
Policyer knyttet til håndtering av klima og natur for utlån, investeringer og innkjøp finnes på bankens 
bærekraftsbibliotek,  
https://www.sor.no/felles/om-sparebanken-sor/samfunnsansvar/barekraftsrapporter/ 

 
Bruk av bærekraftig teknologi, produkter og tjenester sammen med screening og gode eksklusjonskriterier 
er sentrale virkemidler for å bidra til bærekraftig utvikling.   
 
Viktige virkemidler og tiltak for å følge opp negative påvirkninger på klima og natur er å: 

• etablere og implementere styringsdokumenter, policyer og retningslinjer for relevante 
forretningsområder som viser hvilke krav banken stiller til kunder, leverandører og 
samarbeidspartnere og følge opp disse 

• operasjonalisere strategier, policyer og retningslinjer innenfor relevante forretningsområder  

• integrere ESG i kredittprosesser investeringer, finansiering og innkjøp 

• integrere ESG-risiko i bankens overordnede risikostyring 

• implementere nye nasjonale og internasjonale rammeverk, metoder og måleparameter for 
kvantifisering og oppfølging av klima- og naturrelaterte utfordringer og muligheter 

• etablere og implementere TFCD-rammeverk og scenarioanalyser 

• etablere og implementere TNFD-rammeverk 

• etablere bærekraftige produkter, tjenester og obligasjoner 

• etablere bærekraftig(e) teknologi, digitale tjenester og distribusjonskanaler 

• bygge intern kompetanse i hele organisasjonen for å kunne omstille seg til et lavutslipp samfunn og 
sørge for at banken har evne og vilje til omstilling 
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• amarbeidsprosjekter med andre interessenter 

• ivareta regulatoriske krav. 

 

6 KPI  

Sparebanken Sør har følgende mål for klima og natur: 
 
For Sparebanken Sør: 

 
 
For forretningsområdene: 

 
 

 
 

 
 

 

7 ANSVAR, STYRING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING 

Ytterligere informasjon om bankens arbeid med klima og natur, herunder styring, organisering og 
rapportering fremgår av bankens bærekraftsbibliotek,  
https://www.sor.no/felles/om-sparebanken-sor/samfunnsansvar/barekraftsrapporter/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KPI Beskrivelse Enhet Mål Tid

KPI I2 Reduksjon i klimautslipp egen virksomhet % 55 2030

KPI E3 Reduksjon i klimautslipp egen virksomhet 0 (NZE) 2050

KPI Beskrivelse Enhet Mål Tid

KPI I5 Reduksjon i klimautslipp utlån % 40 2030

KPI I6 Reduksjon i klimautslipp utlån 0 (NZE) 2050

KPI Beskrivelse Enhet Mål Tid

KPI F1 Grønne boliglån, vekst % ≥ 10 Årlig

KPI F2 Grønne boliglån, % % ≥  50 2030

KPI F3 Grønne lån næringseiendom, vekst % ≥ 10 Årlig

KPI F4 Grønne lån næringseiendom % ≥  50 2030

KPI Beskrivelse Enhet Mål Tid

KPI I8 Reduksjon i klimautslipp investeringer % 40 2030

KPI I9 Reduksjon i klimautslipp investeringer 0 (NZE) 2050
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